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1. Sissejuhatus: 
UNIMIG -seeria MIG-keevitused on valmistatud eesrindlikku tehnoloogiat rakendades ja seetõttu
väga töökindlad.Ühefaasiliste keevitusaparaatide toiteplokk on ventilaatorjahutusega, ühefaasilise,
kahe primaarmähisega trafo baasil. Kolmefaasiliste aparaatide toide on koostatud kolmest
iseseisvast ühefaasilisest transformaatorist, samuti ventilaatorjahutusega. Primaarmähist lülitab
kontaktor, st. trafo tarbib voolu vaid allavajutatud päästiku korral, sisselülitatud võrgulüliti ja
vabastatud päästiku korral saab toidet vaid juhtplokk, jahutusventilaator ja käpa lüliti. Alalisvool
väljundpoolele saadakse paljudioodilise ventilaatorjahutusega alaldisilla abil.Masin on ülekoormuse
eest kaitstud transformaatorile kinnitatud termolüliti abil. 

Unimig 250 / 270 - 32voolutugevuse astmega keevitusaparaadid:
toitetrafol on 2  kommutaatoriga lülitatav, 32 astmeks jaotatud primaarmähis
200-seeria on 3-faasilise toitega MIG -.MAG -  MOG keevitused professionaalile.Võimaldavad
keevitusvoolusid vahemikus 25-270A, keevitada on võimalik 0,6-1,2 tavalise ja 0,8-1,2 gaasivaba
traadiga. 250- ja 270-seeria erinevad võimsuse poolest, esimene võimaldab kuni 250A ja teine kuni
270A keevitusvoolu (vastavalt 140 A ja 160A @100%). 

350SF - 32voolutugevuse astmega keevitusaparaadid:
Mudel 350SF on 3-faasilise toitega, maksimaalse keevitusvooluga 350A. Mudelitel tähisega “SF”
on eraldi traadi etteandeseade. 

2. Masina tööks ettevalmistamine. 

2.1 Pakendi avamine, aparaadi tõstmine, rataste külgemonteerimine:  
Avage pakendikarp. Võtke välja tarvikute pakend, leidke sellest tõstekonks. Monteerige see
keevitusseadme kaane vastavasse keermeavasse, tõstke seade pakendist välja. Seadme alusvankrile
on ette nähtud kaks pöörlevat ratast poltkinnitustega, alusraamist läbi pistetav telg ja sellele



vedrusplintidega kinnituvad 2 ratast. Rataste monteerimine on näidatud originaaljuhendis piltidel A,
B, ja C (lk. 40). 

2.2 Juhtmepistiku ühendamine. 
Ühendage aparaadi toitejuhtme külge 3-faasiline 380V pistik, millel on maandusklemm (nulljuhet
külge ei ühendata). Faaside järjestus ei oma tähtsust.
NB. SEADE ON ETTE NÄHTUD KASUTAMISEKS AINULT 380V PINGEGA. Eestis ei
kasutata 3-faasilist 230V pistikut!
PISTIKUT TOHIB ÜHENDADA AINULT KVALIFITSEERITUD ELEKTRIK

2.3 Traadi etteandeseadme ühendamine.
Aparaatidel mudelitähisega “SF “ on eraldiseisev, ratastega traadi etteandeseade, mida on võimalik
kinnitada ka keevitusseadme kaanele pöördtoele. Seadme ja etteandeseadme vahelised
ühenduskaablid on paigutatud aparaadi vasakpoolsesse, harilikult traadiveomehhanismi jaoks
kasutatud “kappi”. Ühendamiseks:

● Võtke kaabel välja
● Ühendage kaabel ja gaasivoolik traadiboksi pistiku ja gaasitoruga. Pistikud on värvitud,

punane ühendage punasega, must mustaga. Pistikutel on sisselõige, mis laseb neid vaid õiges
asendis pesasse lükata. Gaasitoru vajab täiendavat klamberkinnitust.

● Pange ühenduskaabli vabad otsad ja gaasivooliku vaba ots läbi seadme esipaneeli
plastkraega kaabliava ja ühendage, nagu etteandeseadme puhul. Vt. ka pilt 2.

● Kinnitage aparaadi kaanele kaablihoidekonks, nagu pildil 3.
● Kinnitage traadib etteandeseade tõstekäepide 2 poldiga boksi kaanele.

2.4 Gaasiballooni ühendamine.
Paigaldage balloon aparaadi tagaosa platvormile nii, et see toetuks küljega tagaseinal olevale toele.
Kinnitage balloon kindlasti aparaadiga kaasasoleva ketiga. Kinnitage gaasi regulaator ballooni
külge, jälgige, et tihend oleks terve ja paigas.Vt. ka  pilt F. 

2.5 Keevituskäpa kinnitamine. 
Keevitusseadmetel, millel traadiveomehhanism sisse ehitatud, on esipaneelil EURO-tüüpi
pistikupesa, mis ühendab korraga nii elektri- kui gaasiühendused. Kontaktid on peenikesed, ärge
neid jõuga paika suruge, pistik läheb kohale vaid õiges asendis! Vt. pilt G.

2.6 Traadipooli paigaldamine.
Kõigis Unimig keevitusseadmetes saab kasutada nii 5- kui ka 15- kg. traadipoole, selleks on 
eraldi 2 eri läbimõõduga poolivõlli aparaadiga kaasas. Pooli paigaldamiseks keerake ära poolivõlli
mutter, asetage pool võllile ja keerake mutter tagasi. Poolivõllil on vedrusidur kerimisjõu
reguleerimiseks ja traadi liigse lahtikerimise vältimiseks. Vt. pilt H. 

2.7 Traadiveomehhanismi kasutamine.
Veenduge, et seadme põleti traadikõri läbimõõt võimaldab Teie poolt valitud traati kasutada ja et
traadisuudmiku läbimõõt vastab valitud traadi mõõdule. Traadiveo rattad on aparaatidega kaasas
mõõtudega 0,8 ja 1,0 mm traadi jaoks (kasutatava traadi mõõt on löödud ratta küljele). Soovi korral
kasutada 0,6 või 1,2 mm keevitustraati tuleb vastava mõõduga veoratast müüjalt küsida.

2.8 Traadi söötmine keevituskäppa. 
Lõigake poolilt umbes 10cm pikkune traadilõik, jälgides, et lõikekohale ei jääks kidasid. Vabastage
liigutatava traadiveoratta õlg vedru survest ja tõstke üles. Juhtige traat rataste vahelt läbi,



traadikõrisse. Laske ratta õlg alla, jälgides, et traat jääks veoratta soonde. Pingutage õla vedru
sedavõrd, et traati oleks veel võimalik sõrmedega edasi lükata. Pingutage traadipooli sidurivedru
sedavõrd, et pool inertsi mõjul lahti ei jookseks. Võtke seadmiseks kasutatud traaditükk käpa kõrist
ja paigaldage sinna pooliloleva traadi ots, nagu eespool kirjeldatud. Eemaldage keevituskäpa gaasi-
ja traadisuudmikud, seadke käpa voolik võimalikult sirgeks. Lülitage aparaat sisse, keerake traadi
etteanne maksimaalsele lähedasse asendisse. Vajutades käpa päästikule, jälgige traadi ja traadipooli
liikumist. 
NB! Ärge vaadake traadisuudmikust sisse! Vajadusel reguleerige poolisiduri ja veoratta vedrude
pingsust. Kui traati on käpa otsast piisavalt väljunud, lükake traadisuudmik traadi peale ja keerake
kohale. Seejärel lükake kohale gaasisuudmik. Vt. pildid I, L, M ja N.

3.Ohutusjuhised.
Keevitamine ohustab nii keevitajat kui kõrvalseisjaid! Käesolevatest  juhistest kinnipidamine
on tingimusteta vajalik! Tööde teostamisel tuleb kindlasti kinni pidada keevituskoha
ohutusnormidest!
Kandke keevitustöödeks sobivat riietust, mis:

● ei oleks valmistatud kergestisüttivast kangast
● millel ei oleks väljaulatuvaid taskuid
● mille kaelus ja varrukaotsad liibuksid võimalikult tihedalt
● mida sädemed ja sulametalli pritsmed kergesti läbi ei põletaks
● mille sääreotsad kataksid jalanõusid sedavõrd, et sädemed ei langeks jalanõude sisse.

Kandke kinnisi jalanõusid. Kandke keevituseks sobivaid nahkkindaid.

Kasutage alati keevitusmaski, keevituskaare kiirgus tungib läbi suletud silmalaugude ja kahjustab
tugevalt ka näonahka! Ärge vaadake valgelt hõõguvat õmbluse metalli, mille kiirgus kahjustab
silmanärvi ja põhjustab ajapikku nägemisvõime langust!

Keevitumisel eralduvad põlemisgaasid ja metalliaurud kahjustavad tervist. Võimalusel kasutage
äratõmbe kohtventilatsiooni. Mürgiste gaaside tekke vähendamiseks puhastage keevituskoht värvist,
roostest, õlidest, galvaanilistest katetest. Ka keevitusõmblus tuleb nii kvaliteetsem.

Veenduge, et elektritoide keevituskohal vastaks seadme tarbitavale võimsusele, oleks varustatud
piisava maanduse ja toimiva kaitsmega. Vältige keevitamist niisketes või aurustes tingimustes. Ärge
kasutage eemaldatud kattepaneelidega seadet.

Ärge keevitage ruumides, milles hoitakse või kasutatakse põlevvedelikke või -gaase! 
NB! Garaažikanalisse, keldrisse, kanalisatsiooni- või salvkaevu võib olla kogunenud vähetajutavas,
aga siiski plahvatusohtlikus kontsentratsioonis gaase! Enne gaasiballooni ühendamist
keevitusreduktoriga veenduge, et tegemist on  MIG- või MAG- keevituseks sobiva inertgaasiga.
Hoidke gaasiballoon eemal küttekehadest! 

Keevitussädemed süütavad kergesti kuiva puidu, riide-,paberi- või plastijäätmed või neist
materjalidest konstruktsioonid või taara. Nii keevituse ajal kui järel tuleb kontrollida tulekollete
puudumist keevituskohal. Pidage alati käepärast esmased tulekustutusvahendid! 

4.Keevitamine.
Keevitusparameetreid on, sõltuvalt aparaadi mudelist , võimalik reguleerida aparaadi või ka traadi
etteandeseadme juhtpaneelilt.
Masina sisselülimise  järel näitab voolutugevuse displei viimati mõõdetud voolutugevust, mis ei
pruugi vastata tegelikult seatud tugevusele.



Vt. ingliskeelse juhendi lk. 12. Joonise tähistused:
Mod. A: LED1 -  termokaitse valgusdiood

s1 – menüü, keevitusparameetrite valimiseks
DISPLAY – keevitusparameetrite displei
ENC – enkooder, funktsiooniregulaator

4.1 Keevituse tüüp
A) Käsikeevitus: Vajutades käpa päästikut on võimalik keevitada, päästiku vabastamine katkestab
keevitamise. (Punktkeevitamise taimer peab olema asendis 0
D) Punktkeevitus: Päästiku vajutamise järel keevitab seade ette määratud aja jooksul (vaata punkti
4.2.5 kuidas seda määrata), seejärel seiskub. Uue tsükli alustamiseks tuleb vajutada päästikule.

4.2 Keevitusparameetrite displei.
Vajutades s1 (menüü) nuppu saab valida keevitusparameetri mida enkoodri pööramisega
reguleerida:
VT. legendi lk.12

● wire speed - traadi etteande kiirus, protsentides maksimaalsest (05-99).
● ramp-up time - aeg, mille jooksul traadi väljaulatuvust suurendatakse sujuvalt pidevaks

keevituseks vajalikuni, sek. Võimaldab alustada õmblust traadi tugevama sulamisega ((10-
99) 10=0 sek, 99=3sek).

● burn – back time - aeg, mille jooksul peale päästiku vabastamist veel traati ette antakse.
Vähendab suudmiku põlemist, väldib (õigesti reguleerituna) traadi suudmiku külge
kinnipõlemist ((00-99) 00=1 sek, 99=1 sek).

● time on - keevitusvoolu andmise aeg (punktkeevituse jaoks)((10-80) 0=manuaalne, 80=8
sek).

● thermal overload - termiline ülekoormus, on vaja oodata, kuni keevitusaparaat jahtub
(soovitav jätta aparaat sisselülitatuks, et ventilaator käiks.)

4.3 Gaasirõhu reguleerimine.
Gaasirõhku reguleeritakse gaasireduktori membraani vedru pingutamise või lõdvendamisega,
pöörates reduktori käepidet, jälgides samaaegselt väljuva poole manomeetrit. Kui reduktorile on
lisatud gaasikulu mõõtja, saab seada gaasikulu vahemikku 8..15 l/min. Üldjuhul seatakse
pealetuleva gaasi rõhk (=hulk) kogemuslikult, proovimise teel.

4.4 Gaasiga - gaasita keevitamine.
Vasetatud terastraadi, roostevaba traadi või alumiiniumtraadiga keevitades on vaja kasutada
kaitsegaasi. Enamasti kasutatakse süsihappegaasi CO2, argooni – süsihappegaasi segu või puhast
argooni. Viimast kasutatakse alumiiniumi keevitamisel.
Gaasiga keevitamisel ühendatakse keevituskäpp aparaadi “+” klemmiga, maandusjuhe “-”
klemmiga.
Võimalik on kasutada ka gaasivaba keevituse traati, mille eriline kate moodustab sulades õmbluse
sulametalli kaitseks gaasikihi. Sel juhul ühendatakse käpajuhe “-” klemmiga, maandus “+”.
Gaasivaba keevituse õmblus jääb mõnevõrra halvema kvaliteediga, eriti keevitaja vähese kogemuse
korral.

Mõnedel Unimig keevitustel tuleb suurima võimsuse saamiseks tõsta käpajuhe erilisse, suurima
võimsuse pistikupesasse (tähistatud spiraali märgiga).



Juhiseid keevitamiseks.
Keevitades väikeste vooludega on vaja hoida kaar võimalikult lühike, milleks hoitakse keevituskäpp
võimalikult keevitatava detaili ligidal, umbes 60-kraadise nurga all detaili suhtes.Aukude või
pragude täiskeevitamisel keeratakse käpp detailipinnaga peaaegu paralleelseks. Kui metall kipub
läbi põlema, vähendage keevitusvoolu ja keevitage lühikeste õmblustega. Pikkade detailide
keevitamisel ühendage need enne punktõmblustega, kaardumise vähendamiseks keevitage lühikeste
õmblustega, vaheldumisi eri kohtadest. 

Tüüpilised vead: 
● Poorsus. Põhjuseks enamasti must keevituspind (värv, rooste, õli, tsingikht vms tekitab

põledes gaasikihi, mis jätabki õmbluse poorseks ). Õmblus tuleb maha käiata ja keevituspind
hoolikalt puhastada. Poorsust võib põhjustada ka liiga vähene keevitusgaasi pealeandmine
või käpa liialt suur kaugus keevitatavast detailist keevitamisel.

● Metallipritsmed. Väike hulk pritsmeid, mis kleepuvad  keevituskoha lähedusse, on
vältimatu. Suur kogus pritsmeid tekib, kui keevituspind on roostes või mingi galvaanilise
kattega.

● Liialt peenike, nõrk õmblus. Käpa liiga kiire liikumine keevitamise ajal, liiga nõrk vool.
● Väga paks või lai õmblus. Käpa liialt aeglane liikumine, liialt tugev vool.
● Traat põleb suudmiku sisse. Põhjuseks veomehhanismi libisemine (pingutage), suurte

vooludega keevitamisel käpa liialt detaili ligidal hoidmine, liialt suur keevitusvool, halva
kvaliteediga traat. Püüdke reguleerida  nn. “burn back” aeg suuremaks, võimalusel
keevitusvoolu vähemaks.

● Halb läbikeevitamine. Vool nõrk, keevitamise kiirus suur. Võimalusel faasige keevitatavad
servad.

● Kaare ebastabiilsus. Liiga vähene või liiga suur traadi etteanne. Liialt väike keevitusvool.
Vähene gaasi pealevool.

● Keevitustraat ei tule peale. Etteandemehhanism libiseb (pingutage); traat suudmiku külge
põlenud (puhastage suudmik, kasutage nn. “welding spray”d); liialt pingul traadirulli
vedrusidur (lõdvendage).

● Kaar puudub. Maandusklemmi ühendus halb. Pritsmetest lühis traadisuudmiku ja
gaasisuudmiku vahel (ei tohi kokku puutuda).

● Keevitusvoolu järsk kadumine pika töötamise järel.  Termokaitse on trafo välja lülitanud.
Ärge lülitage aparaati võrgust välja, laske ventilaatoril jahutada, kuni ülekuumenemise LED
kustub.(Mitte vähem, kui 20-30min).


